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Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin D. 14. – 15. Juni, 2022 

Institution VUC Vest 

Uddannelse Hf/Hfe  

Fag og niveau Psykologi B 

Lærer Nanna Scott Caspersen (nsc@vucvest.dk) 

Hold 11PSCB11 (fysisk hold)  

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Psykologiske undersøgelsesmetoder  

Titel 2 Anerkendelse i den virtuelle verden (eksamen) 

Titel 3 Sindssyg sundhed (eksamen) 

Titel 4 Ledelsens ansigt (eksamen) 

Titel 5 Psykologisk feltarbejde 

Titel 6 Mediernes magt (eksamen) 

Titel 7 Hjernemekanik og læring (eksamen) 

 

Samlet 322 N/S 

Med supplerende stof: 349,5 N/S 

N.B. 26 N/S er genlæsning  

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
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Titel 1 Psykologiske undersøgelsesmetoder 

Indhold Kernestof: 

• Larsen, Ole Schultz: Psykologiens Veje, Systime, I-bog: 

Kap. 1: Hverdagstænkning og videnskabelig tænkning 

Kap. 3: Videnskabsteori og metode 

o Metode 

o Eksperiment 

o Observationsundersøgelse 

o Spørgeskemaundersøgelse 

o Korrelationsundersøgelse 

o Tvær- og længdesnitsundersøgelse 

o Tvillingeundersøgelse 

o Tværkulturel undersøgelse 

o Interview 

o Casestudie 

o Kritisk vurdering af undersøgelser 

• Hvad i alverden kan man bruge kvalitativ forskning til? 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-i-alverden-kan-man-bruge-

kvalitativ-forskning-til 

Supplerende stof:  

• Videnskabsteori: Videnskabelige Metoder - Sådan arbejder en forsker - YouTube 

 0,5 N/S 

Omfang 

 

33 N/S 

Med supplerende stof: 33,5 N/S 

Særlige 

fokuspunkter 

Fokus på at videreudvikle (fra et elementært kendskab til metode fra c-niveau) 

kursisternes redegørelse for og kritiske forholden sig til fagets 

forskningsmetoder, herunder at kunne diskutere etiske problemstillinger i 

psykologisk forskning, samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og 

videnskabelig baseret psykologisk viden. Herudover fokus på at demonstrere 

indgående kendskab til fagets stofområder og at kunne inddrage dem i en 

diskussion af psykologiske problemstillinger. Derudover at argumentere fagligt 

og formidle psykologisk viden skriftligt med et fagligt begrebsapparat på en 

klar og præcis måde. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Tavleundervisning ift. introduktion til fagets stofområde. Individuel- og 

gruppearbejde i bearbejdningen og anvendelsen af stofområdet, formidling af 

psykologisk viden og faglig argumentation. 

 

  

https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-i-alverden-kan-man-bruge-kvalitativ-forskning-til
https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-i-alverden-kan-man-bruge-kvalitativ-forskning-til
https://www.youtube.com/watch?v=xFow8X91wcE
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Titel 2 Anerkendelse i den virtuelle verden 

Indhold Kernestof: 

• Pedersen, Christian Skjødt: Evolutionspsykologi, 1. udgave. Systime, p. 18-22 

(Gruppedyret, Behovet for at høre til, Status og hieraki) 

• Afhængig af ros – DR.dk 

https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/afhaengig-af-ros-din-hjerne-

straeber-konstant-efter-anerkendelse 

• Olsen, Flemming B. (red.): Kulturen og det sociale liv. Psykologifagets grundbog. 

Frydenlund, p. 228-234 (Selvtillid, mestringsorientering og indlært 

hjælpeløshed) 

• Nielsen, Peder: Grundlæggende psykologi og socialpsykologi, 3. udgave. Øknom, p. 

277-281 (Motivation og Maslow) 

• Larsen, Ole Schultz: Psykologiens Veje, Systime (Læreplan 2017) I-bog:  

Kap. 9: Fra behavioristisk til social-kognitiv læringsteori 

o Social læringsteori 

o Social-kognitiv læringsteori 

• Nielsen, Peder: Grundlæggende psykologi og socialpsykologi, 3. udgave. Øknom, p. 

281-283 (Self-efficacy) 

• Ravn, Flemming André Phillip og Wolf, Troels: Psykologi - fra celle til selfie. 

Columbus, p. 177-181 (Goffman, Meyrowitz)  

• Larsen, Ole Schultz: Psykologiens Veje, Systime (Læreplan 2017) I-bog:  

Kap. 20: Kommunikation: Mobilen og de sociale medier 

• Ravn, Flemming André Phillip og Wolf, Troels: Psykologi - fra celle til selfie. 

Columbus, p. 111 + 115-118 (Rasmus Willig, Øget selvoptagethed) 

Prøveeksamen: 

• ’Jeg har 99,9 procent i anerkendelse’ | Information 

Supplerende stof: 

• De dyre piger: Sæson 1 – Alt for Insta | Se online her | DRTV   3 N/S 

• De skjulte talenter: Sæson 1 – Anerkendelse og ensomhed | DRTV  Set fra 

2:00 – 5:15  1 N/S 

Omfang 

 

30 N/S 

Med supplerende stof: 34 N/S  

Særlige 

fokuspunkter 

Fokus på at demonstrere indgående kendskab til fagets stofområder og at 

kunne inddrage dem i en diskussion af psykologiske problemstillinger. 

Derudover at argumentere fagligt og formidle psykologisk viden skriftligt med 

et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Tavleundervisning ift. introduktion til fagets stofområde. Individuel- og 

gruppearbejde i bearbejdningen og anvendelsen af stofområdet, formidling af 

psykologisk viden og faglig argumentation. Eksempel på et skriftligt produkt og 

mundtlig præsentation i form af prøveeksamen, hvor indholdet fra ’Særlig 

fokuspunkter’ bliver sat i spil. Eleverne har ikke produceret et produkt her, men 

har skulle vurdere underviserens præstation.  

https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/afhaengig-af-ros-din-hjerne-straeber-konstant-efter-anerkendelse
https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/afhaengig-af-ros-din-hjerne-straeber-konstant-efter-anerkendelse
https://www.information.dk/kultur/2013/05/999-procent-anerkendelse
https://www.dr.dk/drtv/se/de-dyre-piger_-alt-for-insta_259474
https://www.dr.dk/drtv/se/de-skjulte-talenter_-anerkendelse-og-ensomhed_168910
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Titel 3 Sindssyg sundhed 

Indhold Kernestof: 

• Larsen, Ole Schultz: Psykologiens Veje, Systime (Læreplan 2017) I-bog: 

Kap. 17: Eksistentiel psykologi: Den humanistiske psykologi 

o Maslows behovshierarki 

o Højdepunktsoplevelser og flow 

• Superhjerner - med Peter Lund Madsen: Sæson 1 – Stress | DRTV (2018)  

4 N/S 

• How stress affects your brain - Madhumita Murgia - YouTube   1 N/S 

• An invisible threat has pushed us to our limits. Small wonder our brains are overwrought 

– The Guardian.com  

An invisible threat has pushed us to our limits. Small wonder our brains are 

overwrought | Emma Kavanagh | The Guardian 

• Olsen, Flemming B. (red.): Kulturen og det sociale liv. Psykologifagets grundbog. 

Frydenlund, p. 421-450 (Sundhedspsykologi) 

• Ravn, Flemming André Phillip og Wolf, Troels: Psykologi - fra celle til selfie. 

Columbus, p. 112- 114 (Hartmut Rosa) 

Prøveeksamen:  

• https://videnskab.dk/krop-sundhed/traenings-afhaengige-far-abstinenser-

som-alkoholikere  

• https://videnskab.dk/krop-sundhed/mange-danskere-er-ligeglade-med-

sundhed  

 

Omfang 48,5 N/S 

Særlige 

fokuspunkter 

Fokus på at demonstrere indgående kendskab til fagets stofområder og at 

kunne inddrage dem i en diskussion af psykologiske problemstillinger. 

Derudover at argumentere fagligt og formidle psykologisk viden skriftligt med 

et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde. Fokus på synopsisskrivning 

ift. aktuelt stof samt udvælge og anvende relevant psykologisk viden til at 

undersøge  problemstillinger, og kunne forholde sig kritisk til den anvendte 

viden på et fagligt grundlag samt vurdere betydningen af sociale og kulturelle 

faktorer i forhold til menneskers tænkning og handlinger. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Tavleundervisning ift. introduktion til fagets stofområde. Individuel- og 

gruppearbejde i bearbejdningen og anvendelsen af stofområdet, formidling af 

psykologisk viden og faglig argumentation.  

Skriftligt produkt og mundtlig præsentation i form af prøveeksamen, hvor 

indholdet fra ’Særlig fokuspunkter’ bliver sat i spil.  

 

  

https://www.dr.dk/drtv/se/superhjerner-_-med-peter-lund-madsen_-stress_73379
https://www.youtube.com/watch?v=WuyPuH9ojCE
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/oct/24/invisible-threat-had-pushed-us-to-limits-small-wonder-our-brains-overwrought
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/oct/24/invisible-threat-had-pushed-us-to-limits-small-wonder-our-brains-overwrought
https://videnskab.dk/krop-sundhed/traenings-afhaengige-far-abstinenser-som-alkoholikere
https://videnskab.dk/krop-sundhed/traenings-afhaengige-far-abstinenser-som-alkoholikere
https://videnskab.dk/krop-sundhed/mange-danskere-er-ligeglade-med-sundhed
https://videnskab.dk/krop-sundhed/mange-danskere-er-ligeglade-med-sundhed
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Titel 4 Ledelsens ansigt 

Indhold Kernestof:  

• Olsen, Flemming B. (red.): Kulturen og det sociale liv. Psykologifagets grundbog. 

Frydenlund, p. 467-487(Arbejdspsykologi)  

• Hawthorne Studies - YouTube  1 N/S 

• Olsen, Flemming B. (red.): Kulturen og det sociale liv. Psykologifagets grundbog. 

Frydenlund, p. 513-518 (Ledelsespsykologi)  

• Olsen, Flemming B. (red.): Kulturen og det sociale liv. Psykologifagets grundbog. 

Frydenlund, p. 171-175 (Sprog, fællesskaber og sammenhænge) 

• Ravn, Flemming André Phillip og Wolf, Troels: Psykologi - fra celle til selfie. 

Columbus, p. 165-169 (Kommunikation)  

• Larsen, Ole Schultz: Psykologiens Veje, Systime (Læreplan 2017) I-bog: 

Kap. 29: Evolutionspsykologi  

o Empati og evnen til at sætte sig i andres sted  

Prøveeksamen:  

• Corona kan forandre ledelse fundamentalt | Djøf (djoef.dk) 

Supplerende stof: 

• Indefra med Anders Agger: Sæson 6 – Svinebonde | DRTV (2018)  3,5 N/S 

• Sådan har Kasper Hjulmands moderne ledelsesstil styrket landsholdets og 

nationens fællesskab (videnskab.dk)  

• Denmark 0-1 Finland - Kasper Hjulmand - Post-Match Press Conference - 

Euro 2020 - YouTube  1 N/S 

• Hele Kasper Hjulmands tale fra lufthavnen - Landsholdet i klapsalver til de 

danske fans - YouTube  1 N/S 

• Brené Brown on Empathy - YouTube  0,5 N/S 

Omfang 

 

39,5 N/S  

Med supplerende stof: 49,5 N/S  

Særlige 

fokuspunkter 

Fokus på at demonstrere indgående kendskab til fagets stofområder og at kunne 

inddrage dem i en diskussion af psykologiske problemstillinger. Derudover at 

argumentere fagligt og formidle psykologisk viden skriftligt med et fagligt 

begrebsapparat på en klar og præcis måde. Fokus på synopsisskrivning ift. aktuelt 

stof samt udvælge og anvende relevant psykologisk viden til at undersøge  

problemstillinger, og kunne forholde sig kritisk til den anvendte viden på et fagligt 

grundlag samt vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i forhold til 

menneskers tænkning og handlinger. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Tavleundervisning ift. introduktion til fagets stofområde. Individuel- og 

gruppearbejde i bearbejdningen og anvendelsen af stofområdet, formidling af 

psykologisk viden og faglig argumentation.  

Skriftligt produkt og mundtlig præsentation i form af prøveeksamen, hvor 

indholdet fra ’Særlig fokuspunkter’ bliver sat i spil.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=W7RHjwmVGhs
https://www.djoef.dk/r-aa-dgivning/netv-ae-rkogkarriere/ledelse/artikler/2020/corona-kan-forandre-ledelse-fundamentalt.aspx
https://www.dr.dk/drtv/se/indefra-med-anders-agger_-svinebonde_54651
https://videnskab.dk/kultur-samfund/saadan-har-kasper-hjulmands-moderne-ledelsesstil-styrket-landsholdets-og-nationens
https://videnskab.dk/kultur-samfund/saadan-har-kasper-hjulmands-moderne-ledelsesstil-styrket-landsholdets-og-nationens
https://www.youtube.com/watch?v=Bnrjp6iN_9A
https://www.youtube.com/watch?v=Bnrjp6iN_9A
https://www.youtube.com/watch?v=gKGwTbLgRIU
https://www.youtube.com/watch?v=gKGwTbLgRIU
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
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Titel 5 Psykologisk feltarbejde 

Indhold Kernestof: 

• Larsen, Ole Schultz: Psykologiens Veje, Systime (Læreplan 2017) I-bog: 

Kap. 3: Videnskabsteori og metode (genlæsning fra titel 1) 

o Metode 

o Eksperiment 

o Observationsundersøgelse 

o Spørgeskemaundersøgelse 

o Korrelationsundersøgelse 

o Tvær- og længdesnitsundersøgelse 

o Tvillingeundersøgelse 

o Tværkulturel undersøgelse 

o Interview 

o Casestudie 

o Kritisk vurdering af undersøgelser 

• Kap. 33: Psykologiske feltundersøgelser 

o Forord 

o Observation 

o Eksperiment 

o Interview 

o Spørgeskemaundersøgelse 

o Korrelationsundersøgelse 

o Skemaer og diagrammer til specifikke undersøgelser 

o Behandling af data 

Omfang 

 

60,5 N/S 

NB: 26/60,5 N/S er genlæsning fra titel 1 

Særlige 

fokuspunkter 

Fokus på at kunne demonstrere et grundigt kendskab til fagets metoder og på den 

baggrund selv være i stand til at designe og gennemføre mindre former for 

feltundersøgelser, herunder kunne præsentere og forholde sig til resultaterne med 

brug af et metodisk begrebsapparat. Derudover at kunne inddrage teori og vurdere 

forskellige forklaringer - fra alle de gennemgåede titler i forløbet. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Kort tavleundervisning ift. introduktion til fagets stofområde. Omfangsrigt 

individuel- og gruppearbejde i bearbejdningen og anvendelsen af stofområdet, 

formidling af psykologisk viden og faglig argumentation.  

Skriftligt produkt og mundtlig præsentation i formfeltarbejde, hvor indholdet fra 

’Særlig fokuspunkter’ bliver sat i spil. 
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Titel 6 Mediernes magt 

Indhold Kernestof: 

• Allingham, Peter: Mediepsykologi. Frydenlund, p. 7-13 + 19-23 + 26-28 +28-

39 

• Larsen, Ole Schultz: Psykologiens Veje, Systime (Læreplan 2017) I-bog: 

Kap. 11: Kognitiv psykologi 

o Ufrivillig og frivillig opmærksomhed  

Kap. 16: Psykooanalysen  

o Identifikation?  

Kap. 32: Filmens psykologi 

o Identifikation eller vidneperspektiv?  

Cases til substitutionsopgave:  

• Flugt | Se online her | DRTV  12 N/S 

• Strangers Meet Without Seeing Each Other - Pure Impressions Episode 4 - 

YouTube  2 N/S 

• People Share Their Secret Anonymously (episode 6) - YouTube  1,5 N/S 

Prøveeksamen: 

• Prinsesser fra Blokken: Sæson 1 – 1. episode | DRTV  

Fra 00:00 – 19:25   3 N/S 

• DR3 har givet os et socialt supermandsblik, der kan kigge ind i alle de 

kulturer, vi ikke selv er en del af | Information 

Supplerende stof:  

• Sensation & Perception: Information Processing in the Brain - YouTube  0,5 N/S  

• Favorite Pixar's Up scene ever - Ellie and Carl's relationship through time, 

Sad scene - YouTube  1 N/S 

Omfang 

 

59,5 N/S  

Med supplerende stof: 61 N/S 

Særlige 

fokuspunkter 

Fokus på at demonstrere indgående kendskab til fagets stofområder og at kunne 

inddrage dem i en diskussion af psykologiske problemstillinger. Derudover at 

argumentere fagligt og formidle psykologisk viden skriftligt med et fagligt 

begrebsapparat på en klar og præcis måde. Fokus på synopsisskrivning ift. 

aktuelt stof samt udvælge og anvende relevant psykologisk viden til at 

undersøge  problemstillinger, og kunne forholde sig kritisk til den anvendte 

viden på et fagligt grundlag samt vurdere betydningen af sociale og kulturelle 

faktorer i forhold til menneskers tænkning og handlinger. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Tavleundervisning ift. introduktion til fagets stofområde. Individuel- og 

gruppearbejde i bearbejdningen og anvendelsen af stofområdet, formidling af 

psykologisk viden og faglig argumentation. Omfattende substitutionsopgave 

ifbm. Afspadsering. 

Skriftligt produkt og mundtlig præsentation i form af prøveeksamen, hvor 

indholdet fra ’Særlig fokuspunkter’ bliver sat i spil.   

https://www.dr.dk/drtv/program/flugt_297321
https://www.youtube.com/watch?v=-BIDA_6t3VA
https://www.youtube.com/watch?v=-BIDA_6t3VA
https://www.youtube.com/watch?v=Vka5BzTenaE
https://www.dr.dk/drtv/se/prinsesser-fra-blokken_47336
https://www.information.dk/kultur/2017/11/dr3-givet-socialt-supermandsblik-kan-kigge-kulturer-del
https://www.information.dk/kultur/2017/11/dr3-givet-socialt-supermandsblik-kan-kigge-kulturer-del
https://www.youtube.com/watch?v=0SErqVGcAR0
https://www.youtube.com/watch?v=F2bk_9T482g
https://www.youtube.com/watch?v=F2bk_9T482g
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Titel 7 Hjernemekanik og læring 

Indhold Kernestof: 

• Larsen, Ole Schultz: Psykologiens Veje, Systime (Læreplan 2017) I-bog: 

o Kap. 13: Viden læring og undervisning   

▪ Tavs og sproglig viden 

▪ Læringsformer 

• The difference between classical and operant conditioning - Peggy Andover - 

YouTube   1 N/S 

• Imsen, Gunn: Elevens verden, Hans Reitzels forlag (2015), p.  125 – 133 + 136 – 

142 + 146 – 152 (kognitivorienterede læringsteorier) 

o Kap. 12: Tænkningens udvikling  

▪ Lev Vygotsky og den kulturhistoriske skole 

• Imsen, Gunn: Elevens verden, Hans Reitzels forlag (2015), p.  225 – 231 (ZNU, 

Vygotskyes syn på undervisning)  

• Larsen, Ole Schultz: Psykologiens Veje, Systime (Læreplan 2017) I-bog: 

o Kap. 13: Viden læring og undervisning   

▪ Mesterlære 

▪ Undervisningsformer 

▪ Vidensformer 

• Larsen, Ole Schultz: Psykologiens Veje, Systime (Læreplan 2017) I-bog: 

o Kap. 15: Intelligens  

• Børn med særlige udfordringer 

Prøveeksamen:  

• Uddrag fra: Lærer ungerne overhovedet noget i den hjemmeskole? Ja. Men 

ikke det, vi havde planlagt (zetland.dk)  

• Uddrag fra: Microsoft Word - 52981_Rapport_endelig.doc (eva.dk) 

Supplerende stof:  

• DRTV: 

o Verdens dejligste møgunger: Sæson 1 – 1. episode | DRTV  

o Verdens dejligste møgunger: Sæson 1 – 4. episode | DRTV 

Samlet  8 N/S 

• Clive Wearing - The man with no short-term memory - YouTube  0,5 N/S 

• How We Make Memories: Crash Course Psychology #13 - YouTube  1,5 

N/S 

• Gifted Children (2011) Documentary - YouTube  1,5 N/S 

Omfang 51 N/S   

Med supplerende stof: 62,5 N/S 

https://www.youtube.com/watch?v=H6LEcM0E0io
https://www.youtube.com/watch?v=H6LEcM0E0io
https://www.zetland.dk/historie/sO3EyPDk-ae6Ewl5D-632ef
https://www.zetland.dk/historie/sO3EyPDk-ae6Ewl5D-632ef
https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-10/Bilag_elevunders%C3%B8gelse%20l%C3%A6ringsmilj%C3%B8er%20i%20fokeskolen.pdf
https://www.dr.dk/drtv/se/verdens-dejligste-moegunger_234725
https://www.dr.dk/drtv/se/verdens-dejligste-moegunger_234726
https://www.youtube.com/watch?v=Vwigmktix2Y
https://www.youtube.com/watch?v=bSycdIx-C48
https://www.youtube.com/watch?v=2Je0cl1Qaus
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Særlige 

fokuspunkter 

Fokus på at demonstrere indgående kendskab til fagets stofområder og at kunne 

inddrage dem i en diskussion af psykologiske problemstillinger. Derudover at 

argumentere fagligt og formidle psykologisk viden skriftligt med et fagligt 

begrebsapparat på en klar og præcis måde. Fokus på synopsisskrivning ift. aktuelt 

stof samt udvælge og anvende relevant psykologisk viden til at undersøge  

problemstillinger, og kunne forholde sig kritisk til den anvendte viden på et fagligt 

grundlag samt vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i forhold til 

menneskers tænkning og handlinger. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Tavleundervisning ift. introduktion til fagets stofområde. Individuel- og 

gruppearbejde i bearbejdningen og anvendelsen af stofområdet, formidling af 

psykologisk viden og faglig argumentation.  

Skriftligt produkt og mundtlig præsentation i form af prøveeksamen, hvor 

indholdet fra ’Særlig fokuspunkter’ bliver sat i spil.   

 


